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Vedtægter for foreningen Fælles Fritid 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Fælles Fritid. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 

§ 2. Foreningens formål 

Foreningens formål er med tilbud om fritidsundervisning at fremme folkeoplysningen og støtte det lokale 

fællesskab i Beder, Malling, Fulden og Ajstrup. Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter 

folkeoplysningsloven. 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver. 

§ 3. Foreningens drift 

Foreningens drift finansieres ved støtte efter Folkeoplysningsloven og deltagerbetaling. Eventuel overskud tilfalder 

Fælles Fritid til anvendelse inden for lovens område. 

§ 4. Medlemmer 

Medlemmer af foreningen er nuværende kursister og undervisere. 

§ 5. Kursuspris 

Kursusprisen fastsættes og justeres løbende af skoleleder i samråd med bestyrelsen.  

§ 6. Foreningens ledelse 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

§ 7. Generalforsamlingen 

Den årlige generalforsamling holdes en gang om året i marts måned. Generalforsamlingen skal have mindst 

følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 

4. Fremlæggelse af foreningens budget 

5. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse 

8. Eventuelt 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Stemmeret har kun de i § 4 nævnte 

medlemmer. Hvert medlem har en stemme. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel på Fælles Fritids hjemmeside. 

§ 8. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer og evt. 1-2 suppleanter. Mindst et medlem skal være kursist eller 

underviser. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges 

for 2 år ad gangen. To medlemmer er på valg i lige år og to i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Følgende kan være medlem af bestyrelsen: 

 Personer, der bor i lokalområdet. 

 Personer, der har særlig interesse i Fælles Fritid. 

 Personer, der har undervisning i Fælles Fritid. 

 Personer, der er deltager i Fælles Fritids aktiviteter. 

Habilitetsreglerne der findes i Folkeoplysningslovens § 5 stk. 4. skal overholdes. 

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke 
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Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Skolelederen er født formand for bestyrelsen. Der vælges 

hvert år en næstformand. 

Bestyrelsen skal ifølge Folkeoplysningsloven § 5 stk. 2 være ansvarlig over for byrådet for anvendelse af det 

modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årlig, og/eller når 

formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til 

bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er 

ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og 

pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings og aktivitetstilbud 

i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne. 

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision 

Bestyrelsen indsender senest den 1. oktober hvert år registrerings- samt ansøgningsskema til kommunen for det 

efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde det gennemførte samt budgetterede deltagertimeantal. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen 

til enhver tid gældende krav. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et 

år af gangen. 

§ 11. Tegning 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af 

formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Et flertal i bestyrelsen kan i konkrete 

situationer give skolelederen en bemyndigelse til at tegne foreningen. 

§ 12. Hæftelse 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget 

efter loven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes 

pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens 

tilskud efter folkeoplysningsloven. 

§ 13. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægterne 

indsendes til Århus kommune før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav. 

§ 14 Ophør 

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør 

skal et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.  

Landsforbund 

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora fra 2015. 

2001-03-21 Vedtægterne for foreningen Fælles Fritid er vedtaget på generalforsamlingen. 

2012-03-12 Sproglige tilpasninger/justeringer er vedtaget på generalforsamlingen. 

2015-03-18 Vedtægtsændringer: Tilføjelse om medlemskab af Landsforeningen FORA. Vedtaget på generalforsamlingen. 

2017-03-15 Vedtægtsændring i § 9 De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. To medlemmer er på valg i lige år og 

to i ulige år. Genvalg kan finde sted. Vedtaget på generalforsamlingen. 

2020-03-12 Sproglige tilpasninger/justeringer § 4, 5, 7 og 8 er vedtaget på generalforsamlingen. 


